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28 projekt delar på 18 miljoner i Karlstads stift 
 
Karlstads stift får 18 miljoner kronor för vård och underhåll av kyrkor, inventarier och 
kyrkotomter under 2019. Pengarna har nu fördelats till 28 projekt i Värmland och 
Dalsland. Allt från tak, fasader, fönster, orglar och förstudier ska få del av pengarna. De 
största projekten sker i Sillerud, Filipstad, Holm, Töftedal och Ödeborg. 

Våra kyrkobyggnader är fantastiska mötesplatser och en viktig del av vårt lands gemensamma 
kultur och historia. För att även kommande generationer ska kunna ta del av kulturarvet delar 
staten varje år ut totalt 460 miljoner kronor för vård och underhåll av kyrkobyggnader, 
inventarier samt begravningsplatser och kyrkotomter. Den kyrkoantikvariska ersättningen 
(KAE) är en statlig investering som syftar till att vårt gemensamma kulturarv kan bevaras, 
användas och utvecklas. 

De 18 miljoner kronor som tilldelas Karlstads stift kommer att resultera i bland annat 
omläggning och skiffer- och plåttaktak, tjärning av spån på fasader och tak samt fönster- och 
fasadunderhåll. De antikvariska projekten ska genomföras under perioden 2019-2020. Det 
beslutade stiftsstyrelsen vid sitt sammanträde den 17 september. 
 
Fem större projekt 
Störst ersättning utgår till omläggning av plåttaket på Silleruds kyrka, fortsatt och avslutande 
renovering av fasaden på Filipstads kyrka, båda i Värmland, och skiffertakomläggning av 
Holm, Töftedal och Ödeborgs kyrkor i Dalsland. 
 
Värdefulla och kostsamma byggnader 
På många orter är kyrkan den äldsta byggnaden. Tillsammans med kyrkogården utgör den en 
sammanhållande symbol för kontinuiteten i samhället. Kyrkornas kulturhistoriska värden ska 
därför bevaras och miljöerna är till huvuddelen skyddade enligt kulturmiljölagen.  

Kyrkomiljöerna finns såväl i glesbygd som tätort, vilket gör att den kyrkoantikvariska 
ersättningen också är regionalpolitiskt viktig, till exempel som förutsättning för företagande 
inom byggbranschen och för tillgången till antikvariskt sakkunniga och konservatorer. 
 
 
Vill du veta mer eller få bilder skickade till dig? Kontakta stiftsantikvarie Erika Hedenskog på 
telefon 054-17 24 49 eller pressekreterare Peter Pasalic Östborg på telefon 054-17 24 18 eller 
peter.ostborg@svenskakyrkan.se. 
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